
  



SALUTACIÓ DE L’ALCALDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veïns i veïnes de Rosselló,  

Un cop més, és per mi un gran orgull dirigir-me a tots vosaltres, en aquesta Festa Major en honor a Sant Antolí. 

Una festa que estimem i d’una llarga tradició, una festa molt arrelada al nostre poble.  

En aquesta celebrarem una gran diversitat i varietats d’actes, entre ells; la 4a edició de la Diada de les Cassoles, 

on aprofito per animar-vos i celebrar-ho tots plegats. També vull recordar-vos que podeu participar com a 

penyistes o al dinar que organitza l’Ajuntament un any més, un dinar per a tota la població, en què hi sou tots 

convidats.  

Vull donar les gràcies, un cop més, a la Regidoria i a la comissió de festes, així com a tot el voluntariat que fa 

possible l’organització d’aquestes celebracions. 

Desitjar-vos una molt bona Festa Major de Sant Antolí i rebeu una cordial salutació de tot l’equip de govern de 

l’Ajuntament.   

  

 

 

 

Josep Abad Fernandez 

Alcalde de Rosselló 

Rosselló, setembre de 2018 

 

 



PROGRAMA. FESTA DE SANT ANTOLÍ 2018 

DIA 31 D’AGOST 
11:00h/ Animació infantil Encara farem salat “Som de l’oest” A l’Ajuntament. 
11:00h/ Inauguració de l’exposició Art al fil, a càrrec de l’alcalde de Rosselló, Josep Abad. Local del 
Consultori. 
13:00h/ Missa en honor a Sant Antolí oficiada pel Mn. Josep Maria Escorihuela.  

14:00h/ Dinar de l’Associació de Jubilats de Sant Antolí en honor al seu patró, havent dinat, ball per 
tota la població amb el Duo Alea.  
16:00h i fins les 19:30h/ FESTA AQUÀTICA a les piscines municipals. Entrada gratuïta. 
21:15h/ A la plaça del darrera de l’Ajuntament. Mag Ramó! Trucs clàssics amb els efectes més actuals 

de la màgia contemporània, acompanyats per una magnífica posada en escena. Humor fi. 

DIA 1 DE SETEMBRE 
DIADA DE CASSOLES 

11:00h a 14h/ Parc Mickey al recinte de les cassoles. 
13:00h/ Fotografia conjunta dels penyistes. Davant l’escenari.  
13:30h/ Dinar de germanor amb tots els “penyistes”.  
18:00h/ Cercavila amb les penyes pels carrers del poble fins a la pista poliesportiva de les piscines amb 
la Charanga La Bancha (S’anima a tots els veïns a ruixar amb aigua a tots els penyistes durant la 
cercavila) 
I tot seguit, Festa Holly amb Dj Bleizy, a la pista poliesportiva de les piscines municipals. (Els 
penyistes disposaran d’una bossa de colors que s’entregarà a la mateixa pista de les piscines). 
De 21h a 23:30h/ Sopar de germanor amb tots els penyistes i en finalitzar, continuarem la gresca amb 
Dj Bleizy al recinte de les Cassoles i “toro” mecànic. Nou camp d’esports Municipal.  

DIA 2 DE SETEMBRE 

11:15h/ Davant l’Ajuntament, la Pubilla i l’Hereu de Catalunya, les Pubilles i els Hereus de Títol 
Nacional i Comarcals juntament amb les Pubilles i els Hereus de Rosselló i les autoritats, cercavila fins 
a la Plaça de l’església amb els gegants Antolí i Pilareta i el grup de grallers i tabalers “Jaume I”. 

12:00h/ Processó  en honor a  Sant Antolí i missa, oficiada per Mn. Josep Maria Escorihuela i cantada 
per la Coral Flor d’Espígol. 
En acabar la missa, ballada de sardanes amb la reconeguda cobla orquestra Montgrins i al local 
parroquial organitzat per l’associació de dones AL-KANÍSSIA, concurs de plats de cuina de canapès i 
“montaditos”. Al finalitzar, degustació dels mateixos per a tothom.   

17:45h/ Els grallers i gegants, autoritats i el pubillatge de Catalunya faran la cercavila fins al Casal de 
Rosselló des de l’Ajuntament. 
18:00h/ Concert de Festa Major amb l’assistència de les autoritats i el Pubillatge de Catalunya amb la 
cobla orquestra Montgrins.  
20:00h/ Sessió llarga de ball amb l’orquestra Montgrins, al Casal Rossellonès.  

*Al consultori mèdic, exposició  “Art al fil“ 

Horaris:  

Divendres, 31 d’agost: d’11h a 13h i de 18h a 20h     

Diumenge, 2 de setembre: de 18h a 20h 

No estacioneu vehicles el dia 2 de setembre, de les 11:00 a les 13:30 h., als carrers del recorregut de la processó: C/ 

Socos, Pl. Sant Antolí, C/ Sitges, C/ Major fins a la Pl. Nova , C/ Jaume I, C/ Raval fins Jaume I i Pl. Església. 
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